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PD Litija vabi v soboto, 22.9.2012 na planino Zajamniki (1.257m). Planina je zelo slikovita in 
slovi po lepem razgledu. Le kdo ne pozna fotografij s planinskih koledarjev, ki nam prikazujejo v 
obliki podkve razporejene planinske stane z mogočno kuliso osrednjih Julijcev v ozadju. Planino je 
nekdo duhovito poimenoval Triglavska ulica, saj so zgradbe nanizane na obeh straneh kolovoza. Na 
eni strani so bile zgradbe za živino, na drugi strani za ljudi, danes vse bolj ali manj služijo za 
vikende. Večina obiskovalcev planine pride po cesti iz Rudnega polja ali Uskovnice, mi pa bomo 
izbrali, kot je zapisal Tine Mihelič, bolj gorniški pristop iz vasi Podjelje čez planino Javornico. S 
planine Zajamniki bomo nadaljevali do Uskovnice, kjer si bomo v planinskem domu privoščili 
malico in daljši počitek. Sledi še sestop v Srednjo vas, kjer nas bo počakal avtobus. Hoje bo za 4 ure. 
Izlet bo vodil Borut Vukovič. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 1.9.2012 na Dobrčo (1.634m). Po programu bi tega dne 
sicer moral biti vzpon na Bavški Grintovec, vendar je vodstvo sekcije ocenilo, da bi bila ta tura za 
avtobusni izlet prezahtevna. V teh razmerah je bila Dobrča izbira, ki se je ponujala kar sama od sebe. 
V malo prej končani akciji Nedela „Iščemo najboljšo planinsko postojanko“ je največ bralcev 
glasovalo za kočo na Dobrči (1.478m). Dovolj dober razlog, da se podamo tja in se prepričamo še 
sami. Izlet bo vodil Marjan Jug. Hoje bo za 5 ur.  
*************************************************************************** 
Planinsko društvo Litija vabi v nedeljo, 2.9.2012 na zanimivo potepanje po brezpotju 
Kamniških Alp. Prehodili bodo pot iz Kamniške Bistrice čez Repov kot, Planjavske zelenice in 
Planjavo do Kamniškega sedla. Hoje bo za 5 ur. Izlet bosta vodila Vito Bukovšek (041 764 791) in 
Franc Intihar (041 699 329), ki tudi sprejemata prijave.  
*************************************************************************** 
Vse sekcije (planinska sekcija DU, planinska sekcija Sava in sekcija Litija) vabijo v nedeljo, 
9.9.2012 na četrti pohod „Vranov let v svobodo“. Pohod je posvečen spominu na premalo 
znan dogodek iz II. svetovne vojne, ko so partizani v bližini Maribora iz nemškega ujetništva rešili 
98 zavezniških vojnih ujetnikov in jih nato čez celotno okupirano Slovenijo varno pospremili do Bele 
krajine. Tudi udeleženci  pohoda bomo hodili po delu trase, po kateri so partizani do reke Save vodili 
rešene zavezniške vojake, le da v obratni smeri. Start pohoda bo ob 12. uri pri spomeniku v Hotiču 
(pod gostilno Kimovec) od koder se bomo čez Jesenje in Sela povzpeli do Geossa, kjer bo ob 14. uri 
slovesnost. Pohod bo vodil Borut Vukovič.  



Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 15.9.2012 na Stegovnik (1.692m). Kljub skromni višini 
nam tura ponuja pravo gorniško izkušnjo. Markirana pot vodi tudi skozi naravno okno, vršni greben 
po katerem se gibljemo pa je ves čas skalnat in strmo odsekan na obe strani. Hoje bo za 5 ur. Prijave 
zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 15.9.2012 na planino Korošico (1.554m) in Košutico 
(1.968m). Tudi tokrat bosta na voljo dve varianti. Za nekatere bo končni cilj že idilična planina, ki 
jo bomo osvojili v uri in pol, kolikor bo druga skupina rabila tudi za nadaljevanje poti s planine do 
vrha. Izlet bo vodil Marjan Jug.  
*************************************************************************** 
Sekcija Litija vabi v nedeljo, 23.9.2012 na izlet na Storžič (2.132m). Na vrh se bodo povzpeli po 
zahtevi zavarovani poti skozi Žrelo, sestopili pa po grebenski poti čez Škrajev rob. Hoje bo za 5 ur, 
izlet bo vodil Miha Mohar.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta na Bistriško špico, se je 4.8.2012 udeležilo 23 članov planinske sekcije DU, ki so tega dne 
osvojili še dva dvatisočaka – Križnik (Krischakarkopf) in Končnikov vrh (Knieps) oba visoka 
2.109m.  
*************************************************************************** 
Izleta na Prisojnik se je 11.8.2012 udeležilo 37 planink in planincev. Na vrh jih je šlo 15 (vzpon je bil 
po južni poti, sestop pa po grebenski poti mimo okna), ostali pa so izbrali različne krajše variante. 
Nekateri so šli na Slemenovo špico, drugi samo do planinskih postojank na Vršiču. Vsi skupaj pa so 
proslavili rojstne dneve Ane Mohar, Marjana Juga, Darje Celestina, Darinke Lovše in Bojana 
Kozlevčarja.  
*************************************************************************** 
Eden od vrhuncev letošnje planinske sezone je bil prav gotovo izlet 18.8.2012 na tri tisočak Ankogel. 
V čudovitem vremenu se ga je udeležilo 44 članov planinske sekcije DU. Vsi so osvojili Mali 
Ankogel (3.026m) večina pa tudi 226 m višji glavni vrh. Z vrha je bil lep pogled na tritisočaka 
Hafner in Säuleck, ki smo ju osvojili v letu 2009 in 2010. Obljubili smo si, da bomo tudi prihodnje 
leto skušali osvojiti katerega od lažjih tri tisočakov. 

 
*************************************************************************** 
Dvodnevnega izleta Savske sekcije v Kamniško Savinjske Alpe se je 17. in 18. 8. 2012 udeležilo 15 
članov sekcije. Prvega dne so se s Podvežaka mimo Vodotočnika povzpeli na Lučki Dedec, nekateri 
pa tudi na Ojstrico. Prespali so v planinskem domu na Korošici in se naslednjega dne čez Moličko 
peč vrnili na izhodišče.  
*************************************************************************** 
Družinskega izleta na Porezen se je 25.8.2012 udeležilo 5 odraslih in 5 otrok (3 družine). Na vrh so 
se povzpeli iz Davče.   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija  NAKLADA: 200  UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     
AKVAREL: Pavel Smolej (Zajamniki)                       FOTOGRAFIJA:  litijski planinci na Malem Ankoglu  


